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Het voormalig postkantoor. Foto: Eric van Westerloo. 

Door Eric van Westerloo

Heemstede – De projectontwikke-
laar Pentas uit Hillegom heeft een 
kortgeding, dat was aangespannen 
tegen de gemeente Heemstede, ge-
wonnen. Het besluit van de gemeen-
te om het voormalige postkantoor 
aan de Binnenweg 160 een gemeen-
telijke monumentenstatus te geven 
is van tafel. Tenzij de gemeente be-
roep aantekent tegen het vonnis van 
de voorzieningenrechter in Haarlem. 

Geen enkel steekhoudend 
argument
Tijdens de rechtszitting bleek al dat 
de rechter tot de conclusie kwam dat 
de gemeente weinig kans zou maken 
deze en mogelijk volgende zaken te 
winnen. Het college hield zich niet 
aan de door henzelf opgestelde
regels aangaande monumenten.
Er werd geen enkel steekhoudend 
argument inbracht door de gemeen-
telijke jurist om de rechter anders te 
laten beslissen.  

Voortschrijdend inzicht
Het verweer kwam neer op voort-
schrijdend inzicht en dat er bij eer-

dere aanvragen stukken ontbraken. 
Een eenmaal geweigerde monumen-
tenstatus kan niet opnieuw in behan-
deling worden genomen. Dat zijn de 
eigen spelregels waaraan de ge-
meente simpel voorbijging. Als klap 
op de vuurpijl verklaarde de jurist dat 
de gemeente de tekst in de vergun-
ningaanvraag gaat herzien. Hiermee 
gaf zij zelf toe dat de gemeente nu 
op het verkeerde spoor zit. 

Monumentenvergunning 
teruggedraaid
De rechter draait  de verleende 
monumentenvergunning terug. De 
gemeente kan nog in beroep gaan, 
maar de kans een volgende zaak te 
winnen is minimaal. Nog voor de 
zittingsdatum bekend was heeft 
deze krant er juristen naar laten 
kijken. Deze waren unaniem van 
mening dat de gemeente geen poot 
had om op te staan. Ook het vorige 
en het huidige gemeentebestuur 
moet hiervan hebben geweten, maar 
drukte de zaak toch door. De bezwa-
rencommissie van de gemeente zou 
deze zaak ook behandelen, al zal dat 
na de uitspraak in het kortgeding wel 
komen te vervallen.  

Het schriftelijke vonnis was bij deze 
krant nog niet bekend, maar is mon-
deling aan Pentas en de gemeente 
meegedeeld. De huidige huurder van 
het pand, Rivièra Maison, heeft nog 
een huurcontract tot 30 januari 2023. 
Daarna gaan de slopers aan de slag. 
De bedoeling is dat er vijf apparte-
menten komen en een kantoor-
ruimte.

Van de rechter mag Pentas direct 
gaan slopen, maar zij respecteert de 
lopende huurovereenkomst. Wat 

Pentas intussen wil is de omgevings/ 
bouwvergunning aanvragen om 
verdere vertraging te voorkomen. 

Kosten gemaakt
Intussen zijn er kosten gemaakt, zo-
wel door de gemeente als door de 
projectontwikkelaar. Tijdens de zit-
ting gaf Pentas aan al 60.000 euro 
aan kosten te hebben gemaakt.
Of er nog meer gemeenschapsgeld 
in deze zaak gestoken moet worden 
is ter overweging van het college en 
de gemeenteraad.  

Gemeente verliest kortgeding over 
monumentenstatus voormalig postkantoor

Winnaar kruiswoordpuzzel

Heemstede - De prijswinnaar van de kruiswoordpuzzel van vorige week 
is bekend. Veel gegadigden deze week wederom in de race voor de 
gevulde Albert Heijntas.

De juiste oplossing is: ‘Waar liefde is, is leven’. Uit de loting van juiste 
oplossingen is Jeannette Alberts-Oosterhof de gelukkige winnaar 
geworden van de goedgevulde AH-boodschappentas, af te halen bij de 
Albert Heijnvestiging aan de Blekersvaartweg 57 te Heemstede.

De winnaar is op de hoogte gebracht. Gefeliciteerd met uw prijs! 
Volgende week weer een nieuwe kruiswoordpuzzel met nieuwe kansen.

Gewone pad op de Manpadslaan.

Manpadslaan of 
Man-pads-laan?
Door Bart Jonker 

Heemstede – Natuur in optima 
forma afgelopen week op de Man-
padslaan. Je zou denken dat de naam 
ontstaan is vanwege de aanwezig-
heid van padden, zoals deze overste-
kende pad, met het kroos nog op zijn 
rug op de foto. Of het nu echt om 
een ‘man’-pad is of juist een wij�e 
gaat, is niet bekend. Het gaat in ieder 
geval hier om de gewone pad (bufo 
bufo). Padden brengen hun leven 
voornamelijk door op het land en zijn 
alleen in hun jeugd en tijdens de 
paaitijd in het water te vinden. 
Getuige het kroos op de rug, zou 
deze pad aan een paring kunnen 
hebben deelgenomen. Padden 
kunnen tijdens de paddentrek kilo-
meters a�eggen voor een geschikte 
paaiplaats aan het water, meestal 
hun geboorteplaats. Veel padden 
overlijden tijdens de paddentrek bij 
het oversteken van drukke verkeers-
wegen. Op sommige plaatsen 
worden daarom speciale tunneltjes 
gerealiseerd, zodat de paddentrek zo 
veilig mogelijk kan plaatsvinden. 
De volgende verrassing midden op 
de Manpadslaan was dit ree (capre-
olus capreolus), dat zich de laatste 
tijd meer in de bewoonde wereld laat 
zin. Geweldig mooi om te zien hoe 
de natuur zo zichtbaar is midden in 
ons Heemstede. 

Ree op de Manpadslaan. Foto’s: Bart 
Jonker.



2 inderegio.nl • 3 augustus 2022NIEUWS

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 15.150

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 59 op de toen-foto.Tiny Nijboer-
Verdonkschot vertelt: “De foto moet genomen zijn 
omstreeks 1906-1907, want de man met de �ets is 
mijn opa (Adrianus Verdonschot Sr) en het jongetje 
op de �ets is mijn vader jr, geboren in 1903. Mijn 
grootvader was toen eigenaar van de Kastanjeboom. Nadien de familie 
Kobus. 
In de jaren 60 kwam ‘De Kastanjeboom te koop te staan. Mijn vader heeft 
dat pand toen gekocht en eind 72 werd het gesloopt en heeft mijn broer 
Aad hier een prachtige zaak neergezet; de opening was op 24 april 1973. 
Aad was sinds ongeveer 1966 eigenaar van de zaak geworden. Omdat Aad 
geen opvolging had, heeft hij eerst de zaak en later ook het pand verkocht. 
In 2005 is de �etswinkel gesloten, toen heeft er kort een makelaar in ge- 
zeten en in 2009 is modezaak Pauw gestart.” 

Het oude pand wordt al in 1909 genoemd. A. Verdonschot had dat jaar voor 
elkaar had gekregen met de bloemisten dat bezoekers van zijn ‘Kastanje-
boom’ gratis de bloembollenvelden mochten bekijken. In 1913 werd het 
café gebruikt voor een tentoonstelling van de pluimvee vereniging ‘De 
Eendracht’. 
Het café werd ook veelvuldig gebruikt voor een biljartcompetitie en ‘De 
Kastanjeboom’ had zijn eigen team. In wedstrijdaankondigingen werd dan 
vaak café Verdonschot vermeld. In 1923 is het 10-jarig bestaan van de 
biljartclub ‘De Kastanjeboom’ gevierd. 
In het adresboek van Haarlem van 1 januari 1923 wordt W.J. Kobus als kaste-
lein op Binnenweg 59 genoemd. 
De biljartcompetitie ging ook toen nog gewoon door in de clubcafé van het 
biljartteam. In 1929 was een pilsje slechts 20 cent (….). 
In die tijd was W.J.A. Kobus de caféhouder en dat zou zo blijven tot in de 
jaren 50. W.J.A. Kobus overleed op 55 jarige leeftijd in juli van 1955. 
Het adresboek van Heemstede van 1 november 1957 vermeldt vervolgens 
‘café-slijterij De Kastanjeboom’ met H. Schouten, hij was ook wijnhandelaar. 
J. Seeder werd toen als caféhouder genoemd. Beiden worden tot eind jaren 
60 genoemd op Binnenweg 59. Toen nam Adrianus Verdonschot Sr. het 
pand over, sloopte zowel 57 als 59 en zoon Aad bouwde een nieuw pand 
voor zijn �etshandel, adres Binnenweg 57-59. 

Pauw zit op Binnenweg 57. Op de bovenverdieping zit nummer 59. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 31 juli 2022.

Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg, 
hebben dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu (28)

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Heemstede – Eind augustus maken 
tientallen uitwisselingsstudenten van 
over de hele wereld hun droom waar 
door een periode van drie tot tien 
maanden ondergedompeld te 
worden in de Nederlandse cultuur, 
taal en tradities. De scholieren wonen 
bij Nederlandse gastgezinnen en 
gaan naar de middelbare school. 
Wordt u gastgezin voor één van deze 
studenten en biedt u hen een warm 
thuis? In het voortgezet onderwijs in 
Heemstede, maar ook in Haarlem, 
waar internationalisering een steeds 
belangrijker thema wordt, zijn de 
studenten welkom. 

Een culturele uitwisseling is niet 
alleen een avontuur voor de buiten-
landse scholier, ook het gastgezin 
leert over de cultuur die een buiten-
landse scholier meebrengt! Zo hoef 
je niet ver te reizen om de wereld te 
ontdekken. Je kunt de wereld in huis 
halen met een Braziliaanse of Frans-
talige Belgische uitwisselingsstudent 
of misschien past een scholier uit 
Thailand of Duitsland beter bij u.

Uitwisseling naar Nederland
Nederland blijkt steeds populairder 
te worden als ‘high school’ bestem-
ming. Nederland wordt gezien als 
een veilig en gastvrij land. Het High 
School Holland programma groeit, 
voor een aantal studenten die eind 
augustus naar Nederland komen zijn 
wij nog op zoek naar een enthousiast 
gastgezin dat deze studenten een 
warm thuis kan bieden voor drie, vijf 
of tien maanden. Je kunt dus gast-
gezin worden voor een korte 

periode, maar ook voor het hele 
schooljaar. Lijkt het u leuk om dit 
fantastische avontuur aan te gaan 
met een uitwisselingsstudent?

Wie zijn de internationale 
scholieren?
Er komen uitwisselingsstudenten van 
over de hele wereld naar Nederland, 
uit maar liefst twintig verschillende 
landen. Zo ook de Italiaanse Aisling. 
Ze is erg sportief want ze turnt al 
vanaf haar vijfde. Ook houdt ze van 
zwemmen, duiken en in de winter is 
ze vaak te vinden in de bergen om te 
skiën.

De Duitse Michael komt ook naar 
Nederland. Hij is een ambitieuze 
jongen, houdt van koken en bakken 
en wil later medicijnen studeren om 
chirurg te worden.

De Thaise Cza is erg nieuwsgierig 
naar de Nederlandse taal, keuken en 
cultuur. Een tijdje in een gezellig 
gastgezin verblijven moet haar 
droom werkelijkheid laten worden. 
Gaat u met één van hen ons land 
verkennen of bent u nieuwsgierig 
geworden naar de andere buiten-
landse studenten? Bezoek de website 
om kennis te maken met alle 
studenten die deze zomer naar 
Nederland komen.

Ervaringen
Menig gastgezin ging u al voor in dit 
avontuur. Zoals bijvoorbeeld de 
familie van Rengs, zij waren gast-
gezin van de Braziliaanse João Pedro. 
“Het doet ons goed om iemand de  

kans te geven dit avontuur aan te 
gaan. Wij zagen dit als een mooie 
kans voor de kinderen. Zij kunnen 
veel van deze culturele uitwisseling 
leren.”
De Mexicaanse Milton (derde van 
rechts) woonde een jaartje bij de 
familie Van der Locht.

Wie biedt een internationale uitwis-
selingsstudent een thuis? Jong of 
wat ouder, alleenstaand of een gezin 
met kinderen? Iedereen met de juiste 
intenties kan gastgezin zijn in de 
ogen van Travel Active.

Local Coordinator
Gedurende de uitwisseling worden 
het gastgezin en de student begeleid 
door een Local Coordinator. Deze 
begeleider is de steun en toeverlaat 
van scholier en gastgezin. Ook helpt 
de Local Coordinator met de kennis-
making van de Nederlandse cultuur, 

onder meer door lokale tripjes te 
organiseren. Travel Active organi-
seert evenementen voor scholieren 
en gastgezinnen, zodat zij elkaar 
leren kennen en ervaringen kunnen 
uitwisselen. Gastgezin zijn voor een 
buitenlandse scholier is op vrijwillige 
basis. Het gastgezin voorziet in kost 
en inwoning. De overige kosten zijn 
voor rekening van de scholier of 
Travel Active.

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
de andere buitenlandse scholieren 
en/of het High School Holland 
programma? Neem voor meer infor-
matie contact op met het High 
School Holland team via:
highschoolholland@travelactive.org, 
bel gerust naar 085 222 4810 of 
bezoek de website:
www.travelactive.nl/high-school-
holland/hoe-kunnen-we-jou-het-
beste-helpen/.

Wie biedt Italiaanse Aisling, Duitse Michael of Thaise 
Cza een gezellig thuis in Heemstede?

Gastgezin Van der Locht met de Mexicaanse Milton (derde van rechts).
Foto aangeleverd door High School Holland.
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Heemstede – Op donderdag 28 juli 
heette wethouder Sam Meerho� de 
eerste statushouders die hun intrek 
nemen in de noodwoningen op de 
Sportlaan, een warm welkom. Er zijn 
15 units gereserveerd voor status-
houders. Zij blijven hier maximaal 9 
maanden wonen en krijgen begelei-
ding van o.a. Vluchtelingenwerk. 
Heemstede levert hiermee een bij-
drage aan de versnelling van de 
opvang van alleenstaande status-
houders die vaak lang moeten 
wachten in het Azc.

Wethouder Sam Meerho�: “ We zet- 
ten in op een warm welkom, goede 
integratie en inburgering voor deze 
nieuwe Heemstedenaren. Zij verdie-
nen een goede basis om zich hier 
thuis te voelen en zich verder te 
kunnen ontwikkelen. Hoe eerder zij 
de taal machtig zijn en actief zijn, 
hoe beter.”

Bij de ontvangst is ook Vluchtelin-
genwerk aanwezig. Zij gaan een 
spreekuur op de locatie houden waar 
de statushouders met al hun vragen 
terecht kunnen en waar zij geholpen 
worden met de eerste afspraken bij 
de huisarts en een tandarts. De status-
houders krijgen een vast contactper-
soon bij de gemeente die de regie 
voert op het inburgeringsproces. Zij 
starten binnen 3 weken met een 
introductieprogramma van 6 weken. 
Hierin krijgen zij allerlei informatie 
over gezondheid, werk, scholing. Ook 
maken zij opdrachten waardoor er 
goed in beeld gebracht wordt hoe 

zelfstandig en leerbaar de deelne-
mers zijn. Op basis hiervan wordt 
bepaald welk inburgeringstraject ze 
gaan volgen. Een programma gericht 
op werk of op onderwijs. Het inbur-
geringstraject voor onderwijs is een 
voltijds programma, in het traject 
naar werk wordt zo snel mogelijk de 
taal gecombineerd met participeren 
en werken.

Taalcoaches
Alle statushouders krijgen een taal-
coach om de taal te oefenen. Taalcoa-
ches blijven nodig. Heemstedenaren 
die voor 2-4 uur per week willen 
helpen als taalcoach kunnen zich 
aanmelden via stichting taalcoaches 
Zuid-Kennemerland via:
https://taalcoacheszuidkennemer-
land.nl/wat-en-hoe.
Ook Stichting Vluchtelingenwerk 
zoekt vrijwilligers die statushouders 

willen helpen met overige zaken 
zoals �nanciën, onderwijs/opvang 
voor kinderen, werk etc. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via: 
www.vluchtelingenwerk.nl/nl/
vacatures-bij-vluchtelingenwerk.

Nog ruimte voor 7 jongeren
Er is nog ruimte voor 7 jongeren om 
in een zelfstandige unit op de Sport-
parklaan te komen wonen. Hen 
wordt gevraagd om voor ca 4 uur in 
de week een rol willen spelen bij de 
integratie van de statushouders. Een 
taak is bijvoorbeeld om hen te intro-
duceren bij een sportclub, de omge-
ving te leren kennen en samen activi-
teiten te ondernemen.

Jongeren die interesse hebben 
kunnen zich voor meer informatie 
melden bij Ad Hoc Beheer via:
mailto:amsterdam@adhocbeheer.nl.

Wethouder Meerhoff heet 15 statushouders 
welkom op de Sportparklaan

Ingerichte Containerwoning. Foto: Eric van Westerloo.

Foto: Michel van Bergen.

Heemstede – Een scooterrijdster is 
woensdag aan het einde van woens-
dagochtend 27 juli gewond geraakt 
bij een ongeval in Heemstede. De 
vrouw kwam rond half twaalf ten val 
toen een taxichau�eur op de Leidse-
vaartweg af wilde slaan naar het 
tankstation om zijn wagen vol te 
gooien toen hij de vrouw over het 
hoofd zag. De vrouw kwam vervol-
gens hard ten val.

Toegesnelde ambulancemedewer-

kers hebben het slachto�er opge-
vangen. Na de eerste zorg is ze naar 
het ziekenhuis vervoerd voor verdere 
behandeling. Agenten hebben geas-
sisteerd bij de afhandeling van het 
ongeval.

Het is niet de eerste keer dat af-
slaande voertuigen op dit punt 
(brom)�etsers over het hoofd zien. 
Op 25 april raakte er op dit punt een 
scooterrijder zwaargewond toen 
deze over het hoofd werd gezien.

Scooterrijdster raakt gewond door afslaande 
taxichauffeur in Heemstede

Heemstede – Een oudere vrouw is 
zondagmiddag 31 juli gewond 
geraakt bij een aanrijding met een 
busje in Heemstede. Het ongeval 
gebeurde rond kwart voor twee toen 
de vrouw ter hoogte van de Jan van 
Gilselaan en de Cesar Francklaan over 
wilde steken. De vrouw gaf hierbij 
geen voorrang aan een busje, waar-
door ze werd aangereden.
Toegesneld ambulancepersoneel 
heeft de vrouw gestabiliseerd, 
waarna ze voor verdere behandeling 
naar het ziekenhuis is vervoerd. De 
Cesar Francklaan was door het 
ongeval tijdelijk gestremd voor het 
overige verkeer. Agenten hebben de 
�etsen van het slachto�er en haar 
man naar een woning in de buurt 
gebracht.

Fietsster raakt gewond bij aanrijding met busje

Foto: Michel van Bergen.

BOHEEMS KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Loodkristal is 
een 17de-eeuwse Engelse 
vinding. Door het toevoe-
gen van lood is het glaswerk 
zachter en beter te bewer-
ken.
Glasblazers hebben zo meer 
tijd om het kristal te vormen 
en het ook beter te slijpen 
dan gewoon glas.
Tevens verhoogt het lood de helderheid van het glas, een eigenschap die 
wijnkenners erg waarderen. Het geeft een mooie klank bij het proosten.
Een aardige test om het glas van kristal te onderscheiden is door te luis-
teren naar de klank: als je zachtjes tegen het glas aan tikt, geeft het een 
helder en zingend geluid, waar gewoon glas niet verder komt dan een 
droge ‘pok’. Loodkristal: het is een sieraad voor het oog en kan worden 
gebruikt, maar ook als een sieraad in de vitrine worden geplaatst.

Kristal is zeer waardevast. Wanneer we ons drankje kunnen drinken uit 
een kristallen glas of we zien een mooi voorwerp, dan is dat een lust voor 
het oog en zullen we genieten van de prachtige kleurschakering die het 
geslepen glas (kristal) geeft, vooral bij kaarslicht. Waarom zullen we zoiets 
moois niet aanscha�en?
Gebruiksvoorwerpen van kristal zijn o.a.: glazen, asbakken, vazen, fruit-
schalen, enz.

Loodkristal

INGEZONDEN

De uitspraak van de Voorzieningenrechter is duidelijk: “Artikel 5, derde lid, 
van de Erfgoedverordening is dwingend geformuleerd. De bepaling is 
ook duidelijk en niet voor meer dan één uitleg vatbaar”. Kortom: eens 
afgewezen blijft afgewezen.

Naar zijn oordeel heeft het door de projectontwikkelaar gemaakte 
bezwaar een meer dan redelijke kans van slagen. Een hard en ook zeer 
duidelijk oordeel wat Heemstede niet naast zich neer kan leggen.

Op dit moment zijn er al de nodige kosten gemaakt en is er schade 
geleden door de projectontwikkelaar, maar die bedragen zijn “peanuts” 
vergeleken met wat het gaat kosten als Heem-stede niet terugkeert op 
haar standpunt. Dan gaat dit leiden tot een mega schadeclaim, oeverloze 
procedures en enorme juridische kosten.

Heemstede doet er verstandig een deal te sluiten met de projectontwik-
kelaar inhoudende intrekking van de monumentenstatus, ieder met 
eigen kosten en schade.

Lenny Jagtenberg (mr), Heemstede.

Postkantoor

De Zilk - Op zondag 14 augustus 
houdt IVN Zuid-Kennemerland een 
heide-excursie in de oude duinen 
van De Zilk. De duinzoom van De Zilk 
getuigt van een respectabele oor- 
sprong. Terwijl de Hollandse kust 
overwegend kalkrijke duinen heeft, 

is hier een zeldzaam en kalkmijdende 
heidevegetatie: Alsof je op de Veluwe 
bent. Een aanrader voor liefhebbers 
van natuur en cultuurhistorie van de 
oude duinen. Te midden van en 
rondom een bloeiend heideveld. 
Toegangskaart AWD verplicht. 

Vertrek: AWD-ingang De Zilk bij het 
dorp De Zilk (Joppeweg 1, Noord-
wijkerhout) 
Aanvangstijd: 14:00 uur. 
Eindtijd: ca 16:30 uur .
Informatie: Eric van Bakel;
ericvanbakel@hetnet.nl.

Heide-excursie in de oude duinen van De Zilk

Vogelmeer geen 
zwemlocatie!
Bloemendaal – In het artikel 
‘Zwemmen in buitenwater’, van 
vorige week is het Vogelmeer 
belicht. Dit is echter géén zwem-
locatie. Hoewel de correspon-
dente geen expliciete verbods-
borden (verboden te zwemmen) 
tegenkwam tijdens de wande-
ling in het prachtige gebied, is 
het wèl verboden om de wandel-
paden te verlaten, en dus is het 
meer écht alleen voor vogels en 
niet voor mensen. PWN atten-
deerde de redactie hier terecht 
op. “Onze boswachters zetten 
juist alles op alles om te zorgen 
dat er niet wordt gezwommen 
in het Vogelmeer. Mensen die 
dat wel doen riskeren een boete 
van 104 euro”, aldus het mailtje 
aan de redactie. 
We betreuren de verkeerde 
informatie en zullen in het 
vervolg alleen buitenwater 
aanprijzen waar zwemmen wèl 
is toegestaan.

Joke van der Zee
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DONDERDAG 4 AUGUSTUS 
Losse lessen Sacred Dance. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren- 
weg 96, Heemstede.
V.10.30-12u.
Kosten per keer: €7,50. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

VANAF ZATERDAG 30 JULI 
Expositie Oekraïens/Braziliaanse 
fotografe Alex Blanco in de 
Gang. Grote Houtstraat 43, 
Haarlem. Vanaf 30 juli 16u.

T/M ZONDAG 7 AUGUSTUS
‘Portraits with Pride’. Zandvoorts 
Museum, Swaluëstraat 1, 
Zandvoort.
Meer informatie op:
https://zandvoortsmuseum.nl.

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
Celliste Hesce Mourits treedt op 
in de Lutherse Kerk. Witte Heren-
straat 22, Haarlem. Om 20. 30u, 
zaal open om 20u. 
Kaarten zijn online verkrijgbaar 
via www.ihms.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal 
(uitsluitend pinbetaling).  
Een kaart kost €19,-. Jongeren 
tot 30 jaar betalen €9,- en
kinderen t/m 12 jaar kunnen het 
concert gratis bijwonen.

Iedere woensdag de Sociëteit 
voor ouderen. Ruimte Geel, 
Plein1, Julianaplein 1, Heem-
stede. V.10-12u. Aanmelden via 
receptie van WIJ Heemstede op 
Plein1, tel. 023 - 5288510 of 
mailt u naar katinkaverdonk@
wijheemstede.nl. 

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Hutten bouwen met de bos-
wachter op Leyduin.
Vertrekpunt: Ju�ershuis / 
Gasterij Leyduin ,Tweede 
Leyweg 7, Vogelenzang. 
v.10-12u. Aanmelden op:
www.gaatumee.nl.

AGENDA

Haarlem - Op woensdag 10 augustus 
om 20.30 uur treedt celliste Hesce 
Mourits op in de Lutherse Kerk in 
Haarlem (Witte Herenstraat 22).
Ze wordt op de piano begeleid door 
Àlex Ramirez en Ryan Sheng. Het 
gevarieerde programma dat zij 
spelen omvat werken van Bohuslav 
Martinů, Gaspar Cassadó, Joey 
Roukens, Pēteris Vasks, So�a Goebai-
doelina en Witold Lutosławski .

Aanstormend talent
Celliste Hesce Mourits is een aanstor-
mend talent. Ze groeide op in een 
muzikaal gezin waar de kinderen één 
jaar een instrument moesten pro- 
beren en Hesce werd verliefd op de 
cello. De vorderingen van haar cello-
spel waren van dien aard dat ze werd 
toegelaten op de Sweelinck Acade-
mie, een jong talentopleiding aan 
het conservatorium in Amsterdam 
voor begaafde instrumentalisten die 
nog op school zitten.

Hesce Mourits richtte zich daar niet 
alleen op de cellotechniek, maar 
volgde ook theorielessen bij Martijn 
Hooning. De compositielessen die ze 
van hem kreeg waren voor Hesce van 
onschatbare waarde. In haar 
examenjaar aan het Stedelijk Gymna-
sium in Haarlem componeerde ze 
een Judas Passie voor spreker, vier 
solisten en strijkorkest op teksten uit 

Amos Oz’ Judas.  Met dit stuk, dat in 
2019 is uitgevoerd in de Philhar-
monie in Haarlem, kreeg de toen 
17-jarige Hesce landelijke bekend-
heid.  Hesce ziet het componeren als 
een activiteit naast het cello spelen. 
Dat haar ontwikkeling op dat vlak 
ook niet heeft stilgestaan is te horen 
tijdens het concert dat ze op 10 
augustus geeft in de Lutherse Kerk. 
Voor de pauze begeleidt de Spaanse 
pianist Alex Ramirez haar. Na de 
pauze neemt pianist Ryan Sheng, 
afkomstig uit de Verenigde Staten, 
het van hem over.  

Het concert begint om 20.30 uur 
(zaal open 20.00 uur). Kaarten zijn 
online verkrijgbaar via www.ihms.nl 
en op de dag van het concert aan de 
zaal (uitsluitend pinbetaling).  
Een kaart kost €19,-. Jongeren tot 30 
jaar betalen €9,- en kinderen t/m 12 
jaar kunnen het concert gratis 
bijwonen.    

Het concert is onderdeel van het 
zomerfestival van International 
Holland Music Sessions. IHMS  biedt 
een uniek platform voor jonge top-
talenten in piano, viool en cello.
De concerten worden gegeven op 
verrassende locaties, zoals de 
Lutherse Kerk in Haarlem. Het 
volgende concert vindt daar plaats 
op 17 augustus. 

Celliste Hesce Mourits treedt op 
in de Lutherse Kerk in Haarlem

Hesce Mourits. Foto: Veerle Bastiaanssen.

Heemstede - Ook dit keer weer een 
diversiteit aan artikelen over Heem-
steeds- en Bennebroeks verleden, 
geïllustreerd met tal van prachtige 
foto’s.
Het zomernummer van Heerlijk-
Heden opent met een verhaal over 
een heel bijzonder tuinkoepeltje, dat 
misschien wel de status van rijksmo-
nument verdient. Het koepeltje staat 
in de tuin van de voormalige buiten-
plaats Uyt den Bosch, tot 1927 
Heemsteeds grond-
gebied.

Spoorloos verdwenen! Het grote 
Heilig Hartbeeld dat vroeger promi-
nent voor de Sint Bavokerk stond, net 
als het beeld uit de tuin van het 
Bavogesticht aan de Kerklaan. Het 
Heilig Hartbeeld heeft nooit een 
monumentenstatus gekregen.

De grafkapel van Van Vollenhoven op 
de Algemene Begraafplaats aan de 
Herfstlaan heeft wel een monumen-
tenstatus en is voorbeeldig gerestau-
reerd. Veel foto’s van deze restauratie 
staan in de nieuwe HeerlijkHeden.

Het jubileum van de HVHB wordt nog 
het hele jaar gevierd: in de serie 
‘Bennebroek 75 jaar HVHB’ gaat het 
over het bestuur in het dorp. In het 
kader van 75 jaar HVHB kunt u in 
deze HeerlijkHeden ook het winnen-

de verhaal lezen van de schrijfwed-
strijd. Op onze website zijn ook de 
nummers twee en drie te lezen.
Verder in HeerlijkHeden 193 aan-
dacht voor Coby Riemersma. Zij was 
landelijk bekend als zangpedagoge, 
maar plaatselijk zeker ook als acti-
viste voor het karakterbehoud van de 
Blekersvaart en omgeving. 

U kunt de HVHB verder volgen op de 
eigen website (www.hvhb.nl), face-
bookpagina en via de nieuwsbrief 
(inschrijven via onze website).
Daar o.a. aandacht voor excursies en 
evenementen, waaronder een exclu-
sieve rondleiding op Mariënheuvel. 

HeerlijkHeden 193 verschenen

In het interieur van het tuinkoepeltje bij Uyt den Bosch bevinden zich twee grote 
panelen van kalkhoudende mortel, met voorstellingen van kunstenaar P.M.J. Swil-
lens.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 7 augustus, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK 
Postlaan16 te Heemstede
Dienst: zondag 7 augustus. 10.30u. 
Ds. Alle Hoekema.
www.doopsgezindekerk.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 4 augustus, 9u.  
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Vrijdag 5 augustus, 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.

Zondag 7 augustus, 10u. 
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Dinsdag 2 augustus, 9u. Eucharistie-
viering, pastor Rob Verhaegh.
Woensdag 3 augustus, 10u. Viering 
ouderen seniorenpastoraat, pastor 
Rob Verhaegh.
Woensdag 3 augustus, van 11.30 tot 
12.30u. Uitstelling van het Allerhei-
ligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pastor Rob Verhaegh.
Zondag 7 augustus, 10u. Eucharis-
tieviering pater Tristan Perez.
Zondagavond 7 augustus, 18.45u. 
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Het kantoor is geopend op woens-

dag en vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 7 augustus, 10u.
Ds. J. van Butselaar.
Woensdag 10 augustus, 19:30u.
Zomerzangavond.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 7 augustus, 10u.
Geen dienst gezamenlijk dienst in 
Bennebroek.
De diensten zijn ook online te 
volgen via YouTube en kerkomroep 
zie:

www.kerkpleinheemstede.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 7 augustus.
Geen dienst.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 7 augustus, ds. Jolien Nak 
(Soest). Gezamenlijke dienst met 
Heemstede.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op You-
Tube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN
Heemstede - Bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede is 
vanaf september een Administratie 
Hulpclub voor en door wereld-
vrouwen die wat hulp nodig hebben 
bij het organiseren van hun adminis-
tratie. Als u het lezen van o�ciële 
post lastig vindt of niet goed weet 
hoe u gebruik kunt maken van aller-
lei regelingen dan kunt u daar samen 
met andere vrouwen mee aan de 
slag. U kunt elkaar helpen want de 
een weet dit en de ander dat.

Het is een leuke manier om elkaar te 
ontmoeten en nieuwe contacten te 
leggen. Komt u er met elkaar niet uit 
dan zijn er altijd mensen aanwezig 
om uitleg te geven. 
Vanaf september op maandag 1x per 
maand van 10.00 – 11.30 uur in de 
Luifel. 

Voor meer informatie of aanmelden: 
Ellen Swart, sociaal werker,
eswart@wijheemstede.nl en Zahra 
Alobaidy, vrijwillige coördinator.

Administratie 
Hulpclub voor- en 
door meertaligen

Coby Riemersma was erelid van de 
HVHB als dank voor haar verdiensten 
voor het karakterbehoud van het 
gebied rond de Blekersvaart.
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Heemstede - De jaarlijkse Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde 
is weer ten einde en sloot 31 juli jl. Dank aan alle inzenders voor hun prach-
tige foto’s. Hierbij een toegift van de laatste tuinen. Daarna zal William 
Dobbe van Tuincentrum De Oosteinde zich als jury beraden op de mooiste 
inzending. De winnaar wint een cadeaubon van De Oosteinde van maar liefst 100 euro. Wordt vervolgd!

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum
De Oosteinde voorbij: de laatste tuinen!

“Mijn tuin vind ik een waarlijk lust-
oord, rustig gelegen in de Schilders-

buurt, waar ik al ruim 30 jaar woon”, vertelt inzendster Dorien van Beek.
“De tuin heeft grote veranderingen ondergaan. Toch staan er ook nog steeds 
vaste planten uit die tijd. De twee appelbomen dragen volop appels, dit jaar 
dus wel. De �oxen bloeien nu volop. Mijn eigengemaakte hanging basket was 
zo zwaar, dat deze een standing basket moest worden. In het voorjaar volgde 
ik in Bloemendaal samen met een vriendin de cursus om een pluktuin aan te 
leggen. Daardoor heb ik zomers buiten en binnen de vazen gevuld met 
bloemen uit eigen tuin aangevuld met andere bloemen. 
Mijn trots is niet alleen de tuin maar ook mijn ‘ingekorte’ garage; door deze 
voor de helft open te maken is een mooie loggia ontstaan waar het goed 
toeven is. 
Dit jaar vier ik de zomermaanden thuis en met zo’n prachtige julimaand is dat 
geen straf”, aldus Dorien.

“Waarlijk lustoord”

Fabienne Nieuwlaat en haar gezin 
zijn trots op hun tuin. “Wij kochten 
dit huis in het voorjaar van 2020”, 
vertelt ze. “Het huis was vrijwel in 
oorspronkelijke staat en het had een 
smalle, maar diepe achtertuin. 
Wat deze tuin kenmerkt is de ligging 
aan het water. Dit geeft veel charme 
aan de woning en de tuin. Het leek 
ons heerlijk om een zit aan het water 
te hebben. Daarom hebben we aan 
de zijkant van de tuin een schuurtje 
gebouwd met daaraan een stukje 
overkapping. 

Het ontwerp van de tuin is door 
onszelf gemaakt (en in de uitvoering 
heb ik de hovenier ook geholpen). Er 
waren een aantal elementen die we 
erin wilde hebben. Belangrijkste is 
een plek voor de kinderen om te 
spelen. Ook moest er een plek zijn 
voor het terras en een plek om te 
borrelen. Die liggen nu in het hart 
van de tuin en in de overkapping. In 
beide zitgedeeltes hebben we sfeer-
verlichting aangebracht, zodat er ook 
tot in de late uurtjes gebruik van 

gemaakt kan worden. Zelf ben ik dol 
op vuur maken, dus een vuurkorf 
mocht niet ontbreken op de vlonder. 
Gezellig knus en lekker warm vooral!

Zelf vind ik het heel leuk om verse 
kruiden in de tuin te hebben. We 
hadden nog een zonnige puntje over 
waar nu tuinkruiden zoals peterselie, 
rozemarijn, kerriekruid, oregano, tijm 
en verschillende eetbare plantjes 
groeien. Aan biodiversiteit sowieso 
geen gebrek; in onze tuin bloeit en 
groeit het erop los en dat is ook terug 
te zien in het aantal bijen, wespjes, 
slakken, libellen en spinnen, maar 
ook vogels en kikkers zien we soms. 
Een buurtkat vindt onze tuin ook �jn 
vertoeven en pikt in de avond vaak 
mijn comfortabele leesstoel. 

Wij genieten dagelijkse van onze 
heerlijke tuin. En we vinden het heel 
leuk dat er vaak mensen aan de over-
kant van de Zandvaart even blijven 
staan om ons kleine paradijsje te 
bewonderen”, aldus Fabienne.

“Onze multifunctionele tuin aan het water”

“Onze tuin staat weer prachtig in bloei”, vertelt Monique Aalders. “Niet alleen 
wij genieten van de paarse bloemen, maar de bijen ook. Met het warme weer 
kijken wij naar de golven door de houten deuren op de poster. Gewoon een 
heerlijk plaatje waar je blij van wordt.”

“De paarse tuin met uitzicht op zee”

Dit is het balkon van Laura Van Vliet. “Afgelopen winter heb ik de oleander ingepakt en in het voorjaar de wortels �ink 
gesnoeid, dat was wel even spannend, maar gelukkig bloeit deze weer prachtig”, vertelt ze. 
“Jammer dat de bacopa in geen enkele bak echt uitbundig bloeit. Dit ben ik wel anders gewend. De passiebloem 
groeide geweldig, maar was wat laat met bloeien. Ieder jaar probeer ik wel iets nieuws uit op mijn buitenplaatsje. Ik 
vind het gewoon leuk om deze foto’s even te laten zien.”

“Ieder jaar probeer ik wel iets nieuws uit”
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“In mijn tuin alleen maar begonia’s van Tuincentrum De Oosteinde te zien”, 
vertelt C. Sollman. “Waarom? Omdat het leger aan huisjes- en naaktslakken 
alle andere eenjarige en bloemvormige planten met huid en haar verslonden 
hebben.  Behalve de begonia’s. Tip: Heemsteedse slakken lusten geen bego-
nia’s, dus aanplanten die kleurenpracht!”

“Aanplanten die kleurenpracht”

“Hierbij stuur ik u een foto van onze achter-
tuin”, vertelt Esther Tait. “Ik ben erg trots op 

‘mijn’ bijen- en vlindertuin. Elke maand van het jaar bloeien er verschillende planten en bollen zodat de insecten en 
vlinders zich kunnen uitleven. En zelf genieten we natuurlijk van de kleurenzee en diversiteit aan planten.”

“Kleurenzee en diversiteit aan planten”

Survivaltocht Leyduin. Foto: Wim Apswoude.

Katinka Verdonk (met badge zittend) aan de slag bij de Sociëteit voor ouderen.
Foto aangeleverd door WIJ Heemstede.

Heemstede - Iedere woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur is er in  de ruimte 
Geel op Plein1 aan het Julianaplein 1 
in Heemstede de Sociëteit voor 
ouderen. De Sociëteit is gezellige 
ontmoetingsplek voor ouderen waar 
u wekelijks een kop ko�e kunt 
drinken, een praatje kunt maken, een 
spelletje of andere activiteiten kunt 
doen of zelfs de krant kunt lezen. Een 
plek waar u welkom bent, verwacht 
en gekend wordt. Waar u informatie 
krijgt maar ook met uw vragen rond 
zorg en welzijn terecht kunt en waar 
we u misschien op weg kunnen 
helpen. Neem ook altijd uw agenda 
mee.

Een kleine bijdrage van 2 euro per 
keer wordt gevraagd. 

Wilt u ook meedoen aan de Socië-
teit? Meldt u zich dan aan bij Katinka 
Verdonk. Zij zal u hartelijk ontvan-
gen, samen met de vrijwilligers van 
WIJ Heemstede. 
Aanmelden kan bij de receptie van 
WIJ Heemstede op Plein1, via tel.
023 - 528 85 10 of mailt u naar
katinkaverdonk@wijheemstede.nl. 
Contactpersoon Katinka Verdonk 
(ma, di ochtend en wo). U kunt uw 
naam en telefoonnummer door-
geven als zij er niet is, dan belt zij u 
terug.

Lunchen 
Elke eerste woensdag van de maand 
kunt u na de Sociëteit aansluitend 
blijven lunchen voor € 3,50. 
Aanmelden kan op de dag zelf.

Iedere woensdag de Sociëteit voor ouderen

Heemstede – Op 2 juli jongstleden 
gingen de leden van Scouting WABO 
samen, ter ere van hun 75-jarig 
bestaan in 2021, met de bus naar 
Emmen om Wildlands te bezoeken. 
Leden van alle leeftijden, van bijna 7 
tot boven de 70, bezochten samen 
Wildlands in Emmen en hadden daar 
een topdag. Zo werd er �ink getuurd 
naar de leeuwen, was het bekijken 
van de stokstaartjes een groot succes 
en werd er genoten van de achtbaan. 

En dat allemaal onder het genot van 
een heerlijk weertje. Waar je ze ook 
tegen kwam: bij allen leden stond 
een glimlach op het gezicht gebei-
teld. Na een lange maar zeer 
geslaagde dag gingen ze met de bus 
weer naar huis waarin nog even de 
verhalen over de bewonderde dieren 
werden uitgewisseld.  
Ondertussen maken alle leeftijds-
groepen zich klaar voor de zomer-
kampen, de welpen hebben ‘de 

wereld ontdekt’ in Hoorn. De rovers 
en sherpa’s brengen beide een 
bezoek aan België, respectievelijk 
Brugge en Malle en in de laatste 
week van de vakantie zullen de 
scouts naar Ommen afreizen. 

Meer informatie op:
www.waboscouting.nl,
www.facebook.com/ScoutingWABO 
of neem contact op via
info@waboscouting.nl.

Scouting WABO bezoekt Wildlands in Emmen

Groepsfoto Scouting WABO. Foto aangeleverd.

Vogelenzang - Hoe overleef je in het 
bos? Een hut bouwen, voedsel 
zoeken, de weg vinden met behulp 
van de zon en je horloge. De bos-
wachter van Landschap Noord-
Holland leert je er alles over op zater-
dagmorgen 13 augustus, van 10-12 
uur, in het bos van Buitenplaats 
Leyduin kun je je helemaal uitleven.
Leer om te overleven in het bos
Altijd al willen leren hoe je in de 
natuur kunt overleven? Heb jij altijd 
al eens een echte hut in het bos 
willen bouwen? Vandaag leert de 
boswachter je hoe je dit het best 
aanpakt. Hoe blijf je droog? Hoe vind 

je eten en drinken? Hoe vind je de 
weg in zo’n groot bos? Na deze dag 
ben jij helemaal klaar voor het avon-
tuur! Wat doe je met een horloge, 
een lisdodde en een berkentak?
De boswachter leert je hoe je een hut 
kunt bouwen met de materialen die 
in het bos aanwezig zijn. 
Verder vertelt hij hoe je je analoge 
horloge kunt gebruiken om te navi-
geren, dat een lisdodde best lekker is 
en hoe je uit een berkentak drinken 
kunt halen.
Ben je klaar voor deze avontuurlijke 
ochtend? Neem dan een analoog 
horloge, kompas en loepje mee

Trek kleren aan die tegen een stootje 
kunnen. Draag beschermende 
kleding tegen de beestjes en stekels
Vaders en moeders mogen (gratis) 
meebouwen, maar kunnen ook even 
langsgaan in het voormalige Ju�ers-
huis, nu Gasterij Leyduin 
Reserveren is verplicht. Het is helaas 
niet mogelijk om ter plekke aan te 
sluiten 
Vertrekpunt: Ju�ershuis / Gasterij 
Leyduin ,Tweede Leyweg 7, Vogelen-
zang. 10 minuten lopen van de 
parkeerplaats van Buitenplaats 
Leyduin. Zin om mee te gaan? 
Aanmelden op www.gaatumee.nl.

Hutten bouwen met de boswachter op Leyduin

Vervolg tuinenwedstrijd
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Heemstede/Bloemendaal - Monkey-
pox (apenpokken) is een virusinfec-
tie. Het virus is voor de meeste 
mensen niet gevaarlijk, maar het is 
wel besmettelijk en erg vervelend. In 
Kennemerland zijn inmiddels ook 
besmettingen gemeld, laat GGD 
Kennemerland weten. Monkeypox 
verspreidt zich het makkelijkst via 
intensief huid-op-huidcontact. Denk 
aan intiem contact als zoenen, vrijen 
en seks. Het overgrote deel van de 
besmette personen is man. De 

meeste mensen genezen binnen 
enkele weken vanzelf. In de tussen-
tijd kunnen zij het virus wel door-
geven. De GGD test mensen met 
klachten, geeft advies en start 
binnenkort met een vaccinatie-
campagne.

Zo herkent u monkeypox 
Als u monkeypox hebt, krijgt u vaak 
eerst last van koorts, hoofdpijn, spier-
pijn, opgezwollen lymfeklieren of 
vermoeidheid. Deze klachten begin-

nen 5 tot 21 dagen nadat u het virus 
kreeg. Na een paar dagen krijgt u 
uitslag die zich over uw lichaam en 
gezicht kan verspreiden. De uitslag 
begint met vlekken die veranderen in 
blaasjes die uiteindelijk indrogen.

Testen op monkeypox  
Bel uw huisarts als u denkt dat u 
monkeypox (apenpokken) hebt. Uw 
huisarts kan overleggen met de GGD 
of u getest moet worden op monkey-
pox bij de GGD. Indien nodig, kunt u 
meestal dezelfde dag of de dag erop 
terecht en wordt dan alleen op 
monkeypox getest. U krijgt de uitslag 
meestal binnen 48 uur. 
Als u vermoedt dat u ook een soa 
hebt opgelopen, kunt u ook zelf naar 
het Centrum Seksuele Gezondheid 
(CSG) bellen om een afspraak maken. 
U wordt dan behalve op monkeypox 
ook op soa getest. Het aantal plaat-
sen hiervoor is beperkt.

Persoonlijke uitnodiging voor 
vaccinatie 
Iedereen die in aanmerking komt 
voor een vaccinatie ontvangt een 
persoonlijke uitnodiging van GGD 
Kennemerland. De eerste uitnodi-
gingen worden in augustus verzon-
den. Zonder persoonlijke uitnodiging 

komen mensen op dit moment niet 
in aanmerking voor een vaccinatie.
Vaccinatiecampagne
De selectiecriteria voor wie in aan-
merking komt voor het vaccin zijn 
geformuleerd door het ministerie 
van VWS en het RIVM. De GGD ge-
bruikt hun eigen databestand om 
uitnodigingen te versturen aan de 
mensen die bij hen bekend zijn. Zo 
worden de personen bereikt die de 
grootste kans op besmetting lopen. 
Het gaat dan om: 
• Iedereen die geregistreerd is bij het 

Centrum voor Seksuele Gezondheid 
of bij de huisarts als Prepgebruiker 
of die hiervoor op de wachtlijst 
staan. 

• Daarna zijn de personen die leven 
met hiv en geregistreerd zijn en een 
grotere kans lopen op monkeypox 
aan de beurt.

Meestal niet gevaarlijk 
Het is voor het eerst dat er een monkey-
pox-virus rondgaat in Europa. Nog 
niet alles is bekend.
Het virus kan dodelijk zijn voor 
mensen met een heel zwakke afweer, 
maar dat komt in Europa bijna nooit 
voor. U kunt er wel een tijdje goed 
ziek van zijn. Na een paar weken 
geneest u vanzelf. Er zijn ook medi-
cijnen die helpen. 

Bron: GGD Kennemerland.

Wat is apenpokken oftewel monkeypox 
en wat moet u doen als u besmet bent? 

Apenpokken/monkeypox op handen

Vaccin tegen apenpokken/monkeypox Beeld: Bigstock.

Regio - Iedereen van 12 jaar en 
ouder krijgt naar verwachting vanaf 
de tweede helft van september de 
mogelijkheid een herhaalprik tegen 
corona te halen. Als eerste worden 
de mensen met een hoger medisch 
risico en zorgpersoneel met patiën-
tencontact uitgenodigd, daarna alle 
anderen van 12 jaar en ouder. Deze 
herhaalprik kan worden gehaald 
vanaf drie maanden na de laatste 
coronaprik of een doorgemaakte 
besmetting.

Het hoogtepunt van de coronacrisis 
lijkt achter ons te liggen en daar 
heeft vaccineren een belangrijke 
bijdrage aan geleverd. Toch houdt 
het kabinet rekening met een moge-
lijk nieuwe coronagolf in het najaar. 
Om de bescherming tegen ernstige 
ziekte en sterfte op peil te houden, 
de zorg bereikbaar en om maat-
schappelijke belasting door bijvoor-
beeld uitval van personeel te voor-
komen, adviseert het OMT-V een 
nieuwe vaccinatieronde te starten.  

Start vaccinatieronde 
Het RIVM zal vanaf de tweede helft 
van september mensen met een 
verhoogd risico op ernstige ziekte en 
sterfte uitnodigen om een herhaal-
prik tegen corona bij de GGD te 
halen. Dit is de groep die eerder dit 
jaar is uitgenodigd voor een herhaal-
prik, uitgebreid met de mensen 
jonger dan 60 jaar die jaarlijks uitge-
nodigd worden voor de griepprik. 
Mensen die jaarlijks de griepprik 
krijgen en jonger zijn dan 60 jaar 
worden uitgenodigd door hun huis-
arts om hun prik te halen bij de GGD. 
Zorgmedewerkers met patiënten-
contact worden tegelijkertijd uitge-
nodigd voor een herhaalprik om de 
hoogrisicogroepen te beschermen. 
Thuiswonende 60-plussers die niet in 

staat zijn om zelf naar een GGD-
vaccinatielocatie te gaan, kunnen 
door hun huisartsen worden aange-
meld bij de GGD en zullen dan thuis 
worden gevaccineerd. Voor de bewo-
ners van zorginstellingen wordt de 
vaccinatie aangeboden in de instel-
ling zelf, ook zij kunnen zich desge-
wenst laten prikken op een GGD-
vaccinatielocatie. 

Daarna kan iedereen, vanaf 12 jaar, 
die dat wil een herhaalprik tegen 
corona halen. Ook mensen die nog 
geen vaccinatie (basisserie) tegen 
corona hebben gehaald kunnen 
daarvoor nog steeds een afspraak 
maken bij GGD Kennemerland. Meer 
informatie over de herhaalprik en wie 
en wanneer op de GGD-locaties 
welkom is, volgt binnenkort. Inwo-
ners dienen daarvoor de website en 
social media van GGD Kennemerland 
in de gaten te houden: www.ggdken-
nemerland.nl/coronavirus.

Bron: GGD Kennemerland.

GGD biedt herhaalprik aan tegen 
corona voor alle 12-plussers

Herhaalvaccinatie coronavirus. 
Foto: Bigstock.

Regio - Met de Gezondheidsmonitor 
Volwassenen en Ouderen 2020 zijn 
voor het eerst zowel ervaren geluids-
hinder als slaapverstoring door vlieg-
verkeer landelijk in kaart gebracht. 
Vooral in de omgeving rondom de 
grotere luchthavens komt veel 
ernstige geluidshinder en slaapver-
storing door vliegverkeer voor.

Het probleem is groot in de wijde 
omtrek van Amsterdam Airport 
Schiphol. En ook in gebieden in Zuid-
Limburg en Noord-Brabant zijn er 
veel mensen die ernstige geluids-
hinder en slaapverstoring door vlieg-
verkeer ervaren.
Uitgaande van het landelijk gemid-
delde nam ernstige geluidshinder 
door vliegverkeer tussen 2016 en 
2020 toe van 3,1% naar 3,7% onder 
18-64 jarigen.
Voor slaapverstoring is landelijk nog 

geen trend beschikbaar, omdat het 
in 2020 voor het eerst is gemeten. 
GGD Kennemerland schreef mee aan 
dit rapport voor de regio Schiphol.
Meer informatie hierover is te vinden 

op: www.ggdkennemerland.nl/
nieuws/2022/07/Geluidshinder-en-
slaapverstoring-luchtvaart-2020.  

Bron: GGD Kennemerland. 

Geluidshinder en slaapverstoring luchtvaart 2020

Slaapverstoring. Foto’s: Bigstock.
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Varens
Een plant die een bijzondere plaats inneemt in de botanische wereld is toch wel de varen, een typi-
sche plantensoort die u regelmatig in het bos aantreft. Wist u dat varens al zo’n 300 miljoen jaar 
geleden veelvuldig groeiden, getuige de afdrukken van de plant in gevonden fossielen? Soms wel 
tot 30 meter hoog. Een varen is sowieso uniek, want de plant heeft nooit bloemen en daardoor 
geen zaad. Een varen plant zich namelijk voort via sporen. Deze sporen worden gevormd in 
sporendoosjes die zich bevinden aan de onderkant van de geveerde bladeren (vanaf augustus). In 
de herfst sterft de plant boven de grond af en wordt de productie van de zomer opgeslagen in de 
wortelstok. In Nederland komen 24 soorten varens voor. Hier in het bos wordt dikwijls de adelaars-
varen (Pteridum aquilinum) aangetro�en. Deze varen doet zijn naam eer aan door de wijd uitge-
spreide uitgewaaierde groene bladerendekken, die aan een vliegende adelaar doen denken. Deze 
varen kan tamelijk groot worden in de hoogte (tot wel 3 meter of zelfs hoger) en in de breedte, 
waardoor die overheersend wordt. Door de agressieve groei neemt deze plant veel ruimte in 
beslag en verdringt andere planten. Snoeien en inperken zijn daarom noodzakelijk. Vooral nu zijn 
deze varens in vol ornaat te zien, wel een prachtig gezicht. De plant gedijt goed in loof- en naald-
bossen en op veengronden.

Libel
Vooral in de nabijheid van water ziet u in deze maand veel libellen vliegen, vaak in verschillende 
fraaie kleuren. Zoals de eerdergenoemde varens zo’n beetje de oudste planten op deze aarde zijn, 
geldt voor libellen dat ze een van de oudste insecten zijn. Nederland kent 40 soorten libellen en
20 soorten van de aan deze familie verwante waterju�ers. Libellen zijn echter betere vliegers dan 
waterju�ers. Libellen zijn nu ook vaak in de tuin waar te nemen. Ze zijn te zien tijdens de zomer-
maanden en geduchte jagers. Tijdens hun vlucht jagen ze op kleine insecten. Soms zie je twee 
libellen aan elkaar vliegen, de zogenaamde ‘tandem’. Dit is een paringsritueel van het man-netje en 
het wij�e. De eitjes van de libel worden onder water gelegd. Hieruit kruipen de ‘nimfen’, die onder 
water leven tussen de waterplanten en zeer roofzuchtig zijn. Ze eten van alles, zelfs kikkervisjes. 
Een nimf is pas volgroeid na een jaar. Ze kruipen dan langs een plantenstengel omhoog en 
vervellen, waarbij de vleugels verschijnen. Na het drogen vliegen ze als libel weg. Een libel leeft 
ongeveer een maand.

Koningsvaren, let op: wettelijk beschermd
Een andere varen die u kunt tegenkomen – 
hetzij in mindere mate dan de adelaarsvaren –
is de gracieuze koningsvaren (Osimundo 
regalis).
Deze varen groeit als een koningskroon de 
hoogte in, tot wel twee meter hoog of hoger.
De koningsvaren kwam vroeger zeer algemeen 
voor, maar kwam helaas vaak op de compost-
hoop terecht ten behoeve van de orchideeën-
kweek.
Dit heeft ertoe geleid dat deze soort aanzienlijk 
in aantal is afgenomen. In onze omgeving komt 
die nog wel hier en daar voor. De koningsvaren 
wordt beschouwd als bedreigde soort en is 
wettelijk beschermd, dus niet weghalen als 
deze in uw tuin groeit. 

Gehakkelde aurelia
Deze fraaie gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) werd ook in het bos aangetro�en. De gehak-
kelde aurelia wordt ook wel kommavlinder genoemd,  vanwege zijn witte kommavorm aan de 
onderrand van de vleugel. Opvallend zijn de vrij gekartelde vleugels, waaraan de vlinder zijn naam 
dankt.
De vlinder is een lid van de schoenlappersfamilie, waartoe onder andere ook de atalanta, de kleine 
vos, de dagpauwoog en de distelvlinder behoren. Het is nu een algemene vlinder die verspreid 
over het hele land voorkomt. Dit was echter niet altijd zo. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw 
werd de soort weinig waargenomen in het noorden en westen van het land, maar sinds die tijd 
heeft de gehakkelde aurelia zich steeds verder uitgebreid vanuit het zuiden. Het mannetje verde-
digt zijn territorium en jaagt andere vlinders weg. Overigens is zijn territorium niet groot, ca. 12 m2.

Wilde lijsterbes
Een opvallende struik met de kenmerkende trosjes van oranje tot rode bessen: de wilde lijsterbes 
(Sorbus aucuparia). De wilde lijsterbes behoort tot de rozenfamilie. (Rosaceae). In de voorzomer 
bloeit de wilde lijsterbes met witte bloempjes. De wilde lijsterbes kan wel een hoogte bereiken van 
negen meter. De besjes worden graag gegeten door lijsters (vandaar de naam lijsterbes) en andere 
vogels. Toch zijn de bessen licht giftig, oppassen met kinderen en huisdieren dus.

Groene omgeving een ware zegen: kijk eens wat mooi! 

Adelaarsvaren op Leyduin.

Rustende libel.

De fraaie gehakkelde aurelia.

Wilde lijsterbes.

De koningsvaren geniet in Nederland een 
beschermstatus.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Bloemendaal/Heemstede – De omgeving waarin we wonen is gezegend met veel groen en 
dat maakt het juist zo prettig wonen. Binnen een kort tijdsbestek bent u aan het wandelen in 
bossen als Middenduin, Koningsduin, de Waterleidingduinen, Leyduin of Wandelbos Groenen-
daal. Wie zijn ogen goed de kost geeft ontdekt veel en leert over het leven in het bos. Enkele 
zaken die u tegen kunt komen tijdens het wandelen worden hieronder uitgelicht. Sommige 
�ora en fauna zijn eveneens in de tuin waar te nemen.



De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Tijdens de 

commissievergaderingen kunt u 
inspreken. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via 
griffie@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede gemeenteheemstede
 @heemstede @heemstede
 gemeenteheemstede gemeenteheemstede
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Meer informatie: heemstede.nl
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Programma herdenking Capitulatie 
van Japan 

Wethouder Arianne de 
Wit over haar eerste paar 
maanden 

Zelf plantjes op gemeentegrond planten... Mag dat? 

Op maandag 15 augustus 2022 herdenken we in Heemstede de capitulatie van 
Japan. Op 15 augustus 1945 kwam met de capitulatie een officieel einde aan 
de Tweede Wereldoorlog. Daarmee stopte ook de Japanse bezetting van het 

toenmalige Nederlands-Indië. U bent van harte uitgenodigd om de herdenking bij te 
wonen en aanwezig te zijn bij de informele bijeenkomst.

Herdenking bij het Indië monument
Algemene begraafplaats, Herfstlaan 3

12.30 Ontvangst
12.45 Begeleiding naar het Indië monument
13.05 Aanvang herdenkingsceremonie:
  • Welkomstwoord Ab van Leeuwen, voorzitter Veteranen Advies 
   Commissie Heemstede
  • Voorlezen namen van de 16 Heemsteedse militairen die in voormalig 
   Nederlands-Indië zijn gesneuveld, door Nico baan
  • Blazen van de taptoe gevolgd door 2 minuten stilte en het spelen en zingen 
   van het Wilhelmus (1ste en 6e couplet)
  • Bloemlegging door vertegenwoordigers van de veteranen, gemeente 
   Heemstede en de Indische gemeenschap uit Heemstede
13.25 Afsluiting
13.30 Gemeenschappelijke wandeling naar de Oude Kerk

Informele bijeenkomst in de Oude Kerk (Pauwehof)
Wilhelminaplein/Achterweg 17A

13.45 Ontvangst
14.00 Welkomstwoord
  Toespraak mevrouw Thea Meulders, die als kind in een interneringskamp 
  heeft gezeten
14.15 Samenzijn met drankje en muziek van Doña & de Gado’s
15.30 Indisch buffet (bijdrage van € 10,00 per persoon. Eet u mee? Geef het 
  aantal personen door via aanmelding@15augustus1945-heemstede.nl
18.00 Afsluiting door de voorzitter van de Veteranencommissie

Ga voor meer informatie naar 15augustus1945-heemstede.nl.

De komende weken stellen 
de nieuwe wethouders van 
Heemstede zich voor. 

Wie zijn ze en wat vinden ze belangrijk 
voor Heemstede?

Arianne de Wit
“Het is best een overstap van docent 
economie, 2 jaar manager bij de NS en 
raadslid naar wethouder. In mijn baan 
bij de NS kwamen economie, logistiek 
en politiek samen, dat was een leerzame 
tussenstap. Het is fijn dat er veel ruimte 
is om vragen te stellen en dat er een 
professioneel en energiek team van 
ambtenaren is. Mijn rol wordt mij steeds 
meer duidelijk en nu kan ik plannen 
maken voor de komende jaren. Ik kijk erg 
uit naar de werkbezoeken en om mijn 
gemeente vanuit deze rol te leren kennen. 
Ik streef naar een goede samenwerking 
tussen raad, college en de ambtelijk 
organisatie én een goede samenwerking 
met inwoners. Alles voor een mooi, sociaal 
en duurzaam Heemstede!”

Ja! In Heemstede kunt u een 
geveltuintje aanleggen of 
het stukje groen rondom een 

boom in de straat - een boomspiegel 
- adopteren. Zo maken we Heemstede 
samen nog groener.

Adopteer een boomspiegel
Klinkt goed? Maak zelf uw straat of 
buurt groener door een stukje openbaar 
groen te onderhouden of adopteer een 
boomspiegel. Ga voor meer informatie 
naar heemstede.nl/groenadoptie.

Officiële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Wijziging regelgeving: 
➜	verordening commissie 

bezwaarschriften Heemstede 2022

Verlenen evenementenvergunning:
➜	kunstmarkt op 18 september 

2022 van 12.00 tot 17.00 uur 
(Winkeliersvereniging Jan van Goyen). 
De Jan van Goyenstraat tussen J.M. 
Molenaerplein en Van Ostadeplein is op 
18 september 2022 afgesloten van 8.00 
tot 18.00 uur

➜	openluchtfestival op 18 september 
2022 van 13.30 tot 17.00 uur 
(Heemstede 1909). Wilhelminaplein 
(tussen Achterweg, Voorweg, Nic. 
Beetslaan en Camplaan, Cloosterweg) 
is op 18 september 2022 afgesloten van 
9.00 tot 19.00 uur

Verwijderen voertuig:
➜	verwaarloosd voertuig, Volkswagen, 

kleur blauw, kenteken PO 432 HP, 
Zandvoortselaan 12. Haal vóór 9 
augustus 2022 het voertuig van de weg. 
Of zorg ervoor dat de voertuig weer in 
orde is om mee te kunnen rijden. Na deze 
datum wordt de voertuig weggehaald en 
maximaal 13 weken bewaard

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	wijzigen reclame naar verlichte 

reclame, Bronsteeweg 8
➜	groot onderhoud Dr. Droogplein,

Dr. Droogplein 1-12
➜	plaatsen fietskluis, Franz 

Schubertlaan 76
➜	herstel stormschade topgevel en dak, 

Herman Heijermanslaan 14
➜	plaatsen haagondersteunende 

constructie, Van der Horstlaan 3

Verleende omgevingsvergunning:
➜	plaatsen berging, Glipperweg 58
➜	aanpassen gevels, plaatsen 

bovenlichten en plaatsen zonwering bij 
Plein 1, Julianaplein 1

➜	verhogen kap, uitbreiden woonhuis en 
plaatsen dakkapellen, Leidsevaartweg 69

➜	wijzigen voorgevel, Meindert 
Hobbemastraat 31

➜	plaatsen haagondersteunende 
constructie, Van der Horstlaan 3

Gemeentelijke 
activiteiten

4 augustus 2022, 14.00 - 15.00 uur
➜	Overlastspreekuur
Een buurtbemiddelaar geeft advies en 
bemiddelt tussen buren die overlast van 
elkaar ervaren en dit willen oplossen. 
Meer informatie op meerwaarde.nl. 
Locatie: Tuinzaal, raadhuis Heemstede




